Fact Sheet
Grupa Apator
Międzynarodowa grupa producentów urządzeń i systemów
pomiarowych, a także dostawców
rozwiązań dla automatyzacji pracy
sieci elektroenergetycznej.
Rozwijająca rozwiązania dla sektora
OZE i z obszaru automatyzacji i
robotyzacji dla przedsiębiorstw
przemysłowych.
12
spółek krajowych
i zagranicznych

9
zakładów
produkcyjnych

około 2400
pracowników

12
biur R&D

40%

31%

dystrybucja
produktów do
ponad 60 krajów

Klienci:

Rozwiązania:

Klienci:

Rozwiązania:

Klienci:

• urządzenia pomiarowe inteligentne i komunalne
liczniki energii elektrycznej
• systemy zarządzania energią
• urządzenia do rozdziału
energii i zabezpieczania
obwodów elektrycznych
• systemy i rozwiązania
wspomagające pracę służb
w zakresie zarządzania,
eksploatacji oraz nadzoru
sieci ee
• systemy informatyczne
wspomagające zarządzanie
danymi pomiarowymi
• rozwiązania do zarządzania
majątkiem sieciowym

• zakłady energetyczne (OSD)
• hurtownie elektroenergetyczne, przedsiębiorstwa elektromontażowe i elektroinstalacyjne
• projektanci, integratorzy
• budownictwo, przemysł, kolej

• urządzenia pomiarowe wodomierze mieszkaniowe,
domowe, przemysłowe
i ciepłomierze
• podzielniki kosztów
ogrzewania
• usługi zdalnego odczytu,
rozliczeń zużycia mediów
i zarządzania systemami
dystrybucji wody i ciepła

• przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjne
i energii cieplnej
• spółdzielnie
mieszkaniowe
• budownictwo
• przemysł

• urządzenia pomiarowe gazomierze miechowe
domowe oraz przemysłowe
• usługi zdalnego odczytu,
system umożliwiający
wstrzymanie i wznowienie
dostaw gazu za pomocą
transmisji danych (sieć GSM)

• spółki gazownicze/
dystrybutorzy
i dostawcy gazu

Nowe grupy klientów:
• podmioty działające w sektorze OZE
• indywidualni prosumenci
• dostawcy rozwiązań dla sektora electromobility
Skala produkcji (rocznie):

1,5 mln szt.

liczników energii
elektrycznej

1,5 mln szt.
gazomierzy

2,8 mln szt.

rozłączników

Wartości firmowe

Misją Grupy Apator jest dostarczanie Klientom
łatwych w użytkowaniu i intuicyjnych rozwiązań
w zakresie efektywnego zarządzania wszystkimi
rodzajami mediów energetycznych.

Długofalowe
utrzymanie pozycji
branżowego lidera
i eksperta w Polsce

Skala produkcji (rocznie):

Skala produkcji (rocznie):

wodomierzy

0,8 mln

Wizją Grupy Apator jest:

silna pozycja
na rynkach
EMEA

29%

Rozwiązania:

Misja i wizja

Pozycja rynkowa

lider
na rynku
polskim

Segmenty biznesowe i ich udział w przychodach

Znalezienie się
w czołówce dostawców
w Niemczech i Europie
Środkowo-Wschodniej

Zbudowanie
rozpoznawalności marki
Apator na wybranych,
pozostałych rynkach

Odpowiedzialność

Współpraca

• dotrzymujemy słowa
• zawsze dostarczamy produkty
i usługi w jakości i czasie oczekiwanym
przez naszych klientów, partnerów
i współpracowników
• w pełni angażujemy się
w podejmowane działania

• stanowimy zespół
• otwarcie i blisko współdziałamy
dla osiągnięcia celów organizacji
• szanujemy naszych partnerów
i współpracowników

Rozwój

Zwinność

• aktywnie poszukujemy
i wdrażamy nowe rozwiązania
oraz przełomowe innowacje
• ciągle rozwijamy swoje
kompetencje

• jesteśmy otwarci na zmiany
• inteligentnie i sprawnie
dostosowujemy nasze
działania do potrzeb rynku
i organizacji

Fact Sheet
Grupa Apator

47% sprzedaży
poza Polską

Energia
elektryczna

80 000
60 000

Dywidenda

Zysk netto Apator S.A.

42 746

77 709
39 728

58 351

67 323

36 092
54 072

52 982

39 339
51 555
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2019

2020

(w tys. zł)

Przychody
netto ze sprzedaży
ogółem

131 100
71 238

150 573

48 740

Zysk ze
sprzedaży

171 490

127 125

186 844

184 939
84 054

69 384

123 923

Woda
i ciepło

Energia
elektryczna

EBITDA

Gaz

Woda
i ciepło

Przychody ze sprzedaży za granicą

Struktura EBITDA
2020

2021
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2016

934 850
940 083

Gaz

Przychody ze sprzedaży w kraju
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Wybrane dane finansowe

36 418
33 107

Gaz

Przychody ze sprzedaży

(w tys. zł)

2021

0

Spółka dywidendowa
100 000

82 783

66 036

100 000

112 431

374 935

200 000

940,1 mln zł
przychodów
ze sprzedaży oraz
63,3 mln zł zysku
netto w 2021 r.

2020

290 989

295 413

300 000

239 556

250 975

400 000

(w tys. zł)

269 627

500 000

spółka jest
uwzględniana
w indeksie sWIG80
oraz WIGdiv

375 043

od ponad
25 lat spółka
notowana na GPW
w Warszawie

444 319

Wyniki finansowe w segmentach
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63 336
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